
Spelcompositie: Je naam moet je verdienen (groep 5-7) 

Een verhaal van Grootvaders Reisdoel van Craig Strete inspireerde ons tot deze compositie. 

Thema: morele keuzes maken 

Bestemd voor: groep 7-8 van het basisonderwijs. 

 

Inhoud 

Twee Indianenkinderen moeten hun "naam verdienen". 

Ze komen daarbij in conflict met de heersende normen van de stam. De tweestrijd van de 

Indianenkinderen en het maken van een eigen morele keuze staat in dit project centraal. 

 

Doelen:  De kinderen denken na over morele keuzes en persoonlijke  

verantwoordelijkheid. 

Vakgebieden  drama, wereldoriëntatie, taal. 

Aantal lessen: Drie van ongeveer een uur 

Docentrollen: Stamoudste, stamgenoot, jachtleerkracht, oude indiaan. 

Middelen: Lappen, riemen, hoofdbanden, enz. Crêpe-papier, stevig karton, touw 

Bijlagen:  Informatiebladen en werkbladen. 

 

Algemene (fictieve) Informatie 

Bij de Wayoumi-indianen krijgen pasgeboren kinderen een "voorlopige" naam. De naam 

wordt bepaald door de omstandigheden van het moment van de geboorte. Is het volle maan 

dan kan het zijn dat kind Volle Maan zal heten. De jonge kinderen in het dorp dragen daarom 

namen, zoals Regen, Sneeuw, Bloem, Eerste dochter. Als de kinderen 12 jaar zijn geworden 

gaan ze hun eerste "echte naam" verdienen. Later, als ze volwassen zijn geworden, kan hun 

naam weer veranderen, bijvoorbeeld als ze een "daad" gesteld hebben of de functie binnen de 

stam verandert. 

 

Het indianendorp 

 

Korte inhoud 

De kinderen maken kennis met het indianen leven. Ze brengen het Wayoumi-dorp tot leven in 

een improvisaties pel, en leren de gewoontes en gebruiken van de stam kennen. In een 

afsluitend spel rondom het kampvuur, waarbij de leerkracht de rol van stamoudste speelt, 

krijgen de kinderen een Indianennaam die ze tijdens de rest van het project kunnen blijven 

dragen. 

 

Doel:  De kinderen brengen het indianendorp tot leven en geven hun indianennaam 

een betekenis. 

Middelen

  

Lappen, riemen, haarbanden voor de kinderen. Een lap voor jezelf. Kleding kan 

dit project ondersteunen, noodzakelijk is het echter niet. 

 De namen lijst (bijlage 2) 

 Cd met jungle-geluiden of passende muziek. 

 

Voorbereiding. (een dag tevoren) 

Vertel de kinderen dat ze in dit dramaproject een Indianenverhaal zullen gaan spelen. Delen 

van het verhaal staan vast, anderen bepalen zij. Vertel dat u zelf ook zult meespelen in het 



verhaal. Vertel dat u soms een deel van het verhaal vertelt en soms als Indiaan meespeelt. 

Laat zien hoe u er als Indiaan uit ziet. Bijv. met een sjerp of doek om. 

Laat de kinderen van huis een gekleurde doek of kussentje meenemen om als indiaan rondom 

het kampvuur op te kunnen zitten. Gebruik deze doeken of kussentjes elke les. 

 

Lesverloop 

Informatie over de Wayoumi's Het Wayoumi dorp 

De Wayoumi namen 

De rituele naamgeving 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Vertel dat namen in het verhaal waar het project over gaat heel belangrijk zijn, want bij de 

Wayoumi-indianen krijg je niet alleen een naam als je geboren wordt, maar ook als je 

volwassen bent geworden. En de naam die je krijgt moet helemaal bij jou passen. 

 

Verteller: De Wayoumi stam. 

Ik neem jullie nu mee naar een ander land, een plaats ver van hier, lang geleden, een ander 

volk, andere gewoonten en een andere manier van leven. Een Indianenstam in Noord-

Amerika. De Wayoumi-indianen. De Wayoumi's leefden vreedzaam bij elkaar. 

Hun tenten waren gemakkelijk op te zetten, af te breken en te verplaatsen. De stam woonde 

bij elkaar, de tenten stonden rondom een grote open plek, de vuurplaats. Ook in de tent zelf 

kon vuur gemaakt worden, want bovenin was een rookgat, zodat bij slecht en koud weer 

midden in de tent een vuur kon worden aangelegd om warm te blijven en om te koken. 

De kinderen van de stam hoefden niet naar school; ze leerden alles wat ze moesten weten om 

in leven te blijven, van de ouderen. Zoals pijlen maken, een boog spannen, paard rijden, 

paarden verzorgen, vuur maken, leer looien, brood bakken, kleding, hoofdtooien en 

versieringen maken. 

Als we nu in dat dorp een kijkje zouden nemen wat zouden we dan zien: misschien zien we 

spelende indianenkinderen, een indianen - moeder met haar baby, oude mannen die een pijpje 

roken, mannen en vrouwen die vuur maken, de paarden verzorgen enz. (Laat de kinderen 

hierin uitgebreid meedenken.) 

 

Leerkracht: Het Wayoumi-dorp. 

Stel de kinderen voor om het dorp tot leven te brengen. Zeg dat het belangrijk is dat ze het 

dorp zo goed mogelijk uitbeelden. Vraag hen wat ze graag willen doen en laat elk kind iets 

kiezen, waarbij u er wel oplet dat er voldoende variatie in activiteiten is. Stel groepjes samen. 

Paardenverzorgers, vuurmakers, broodbakkers, wevers, pijl- en boogsnijders, leerbewerkers, 

waterhalers, spelende kinderen, een moeder met een baby, een oude man, enzovoort. 

(Als u met kleding wilt werken kunnen de kinderen zich nu verkleden. Zet de stoelen aan de 

kant en bepaal met de kinderen de plek waar het spel gespeeld wordt.) 

 

Leerkracht: Het Wayoumi dorp. 

Start de improvisatie met een klap in uw handen en vraag de kinderen te "bevriezen" (in de 

houding van dat moment) als u weer in uw handen klapt. Gebruik deze bevriezingsmomenten 

als didactisch hulpmiddel. Het is dan even helemaal stil. 

In deze stille momenten kunt u de kinderen nieuwe informatie geven, de improvisatie 

bijsturen en op aandachtspunten wijzen. U kunt de kinderen vragen voorzichtig om zich heen 

te kijken terwijl ze in vrieshouding staan. Als het dorp voldoende tot leven is gekomen kom 

dan weer bij elkaar in de kring en vertel verder in eigen woorden: 

 



Verteller: Verhalen vertellen. 

"Vertellen was in het dorp heel belangrijk. Er was geen krant, geen boek, geen radio. De 

mensen vertèlden wat ze meemaakten, wat belangrijk was, spannend of geestig. De oudere 

Indianen vertelden met grote gebaren. Het was een kunst om zo goed mogelijk te vertellen. 

De kinderen luisterden ook en keken toe. Als ze met elkaar speelden, deden ze de ouderen na. 

Zo kon je soms groepjes Indianenkinderen in een kring op de grond zien zitten, terwijl er 

eentje in het midden druk stond te gebaren en te vertellen. De kinderen deden de ouderen 

gewoon na.'s Avonds zaten jong en oud om het grote vuur en luisterden naar de vertellingen. 

Als er niets nieuws of belangrijks te vertellen viel, wilde er altijd wel een oudere man of 

vrouw vertellen hoe hij of zij aan haar naam gekomen was. Want dat was in dat dorp heel 

belangrijk. Er woonde bijvoorbeeld een vrouw in het dorp die Snelvoet heette; een andere 

oude vrouw heette Zij die Geneest. Er was ook een man met de naam Scherpoog. Zij hadden 

alle drie hun naam gekregen toen zij hun dorp een grote dienst bewezen hadden: Zij die 

Geneest, door haar geneeskrachtige handen; Scherpoog, doordat zijn scherpe ogen eerder dan 

wie ook dreigend gevaar aan zagen komen; Snelvoet, omdat ze zo snel was. 

Vanavond zal de stam bij het vuur bijeenkomen. Veel groot geworden indianenkinderen 

zullen hun naam krijgen." Leerkracht: Het Wayoumi-dorp. 

Stel de kinderen voor om het dorp tot leven te brengen. Zeg dat het belangrijk is dat ze het 

dorp zo goed mogelijk uitbeelden. Vraag hen wat ze graag willen doen en laat elk kind iets 

kiezen, waarbij u er wel oplet dat er voldoende variatie in activiteiten is. Stel groepjes samen. 

Paardenverzorgers, vuurmakers, broodbakkers, wevers, pijl- en boogsnijders, leerbewerkers, 

waterhalers, spelende kinderen, een moeder met een baby, een oude man, enzovoort. 

(Als u met kleding wilt werken kunnen de kinderen zich nu verkleden. Zet de stoelen aan de 

kant en bepaal met de kinderen de plek waar het spel gespeeld wordt.) 

 

Leerkracht: Het Wayoumi dorp. 

Start de improvisatie met een klap in uw handen en vraag de kinderen te "bevriezen" (in de 

houding van dat moment) als u weer in uw handen klapt. Gebruik deze bevriezingsmomenten 

als didactisch hulpmiddel. Het is dan even helemaal stil. 

In deze stille momenten kunt u de kinderen nieuwe informatie geven, de improvisatie 

bijsturen en op aandachtspunten wijzen. U kunt de kinderen vragen voorzichtig om zich heen 

te kijken terwijl ze in vrieshouding staan. Als het dorp voldoende tot leven is gekomen kom 

dan weer bij elkaar in de kring en vertel verder in eigen woorden: 

 

Verteller: Verhalen vertellen. 

"Vertellen was in het dorp heel belangrijk. Er was geen krant, geen boek, geen radio. De 

mensen vertèlden wat ze meemaakten, wat belangrijk was, spannend of geestig. De oudere 

Indianen vertelden met grote gebaren. Het was een kunst om zo goed mogelijk te vertellen. 

De kinderen luisterden ook en keken toe. Als ze met elkaar speelden, deden ze de ouderen na. 

Zo kon je soms groepjes Indianenkinderen in een kring op de grond zien zitten, terwijl er 

eentje in het midden druk stond te gebaren en te vertellen. De kinderen deden de ouderen 

gewoon na.'s Avonds zaten jong en oud om het grote vuur en luisterden naar de vertellingen. 

Als er niets nieuws of belangrijks te vertellen viel, wilde er altijd wel een oudere man of 

vrouw vertellen hoe hij of zij aan haar naam gekomen was. Want dat was in dat dorp heel 

belangrijk. Er woonde bijvoorbeeld een vrouw in het dorp die Snelvoet heette; een andere 

oude vrouw heette Zij die Geneest. Er was ook een man met de naam Scherpoog. Zij hadden 

alle drie hun naam gekregen toen zij hun dorp een grote dienst bewezen hadden: Zij die 

Geneest, door haar geneeskrachtige handen; Scherpoog, doordat zijn scherpe ogen eerder dan 

wie ook dreigend gevaar aan zagen komen; Snelvoet, omdat ze zo snel was. 



Vanavond zal de stam bij het vuur bijeenkomen. Veel groot geworden indianenkinderen 

zullen hun naam krijgen." 

 

Leerkracht: Wayoumi namen. 

De kinderen gaan in tweetallen ieder voor zichzelf een indianennaam bedenken. De naam 

schrijven ze met grote letters op een gekleurde kaart. De kinderen krijgen een wollen draad, 

die ze door de kaart rijgen, waardoor ze de naam om kunnen hangen. Samen bedenken ze bij 

iedere naam een verhaal: hoe hebben ze de naam verdient. (Geef tevoren voorbeelden van 

namen, zie bijgevoegde namenlijst) Let op dat er geen dubbele namen voor gaan komen. Zoek 

variaties, bijvoorbeeld: Sterke Buffel, Wilde Buffel. 

 

Leerkracht: 's Avonds bij het kampvuur. 

Stel je voor het is avond. We komen straks bij het kampvuur bijeen. 

Vraag hen een kampvuur te suggereren en hun kussens of lappen bij zich te hebben. Zet de 

jungle muziek zachtjes aan. 

 

Speler (in de rol van stamoudste): De naamgeving. 

Verzekert u zich ervan dat iedereen aanwezig is en zeg op een plechtige toon dat het een 

belangrijke en bijzondere avond zal worden. Zeg dat er veel spannende verhalen zullen 

worden verteld maar dat ze niet allemaal vanavond gehoord kunnen worden. 

Nodig enkele "vertellers" een voor een uit voor hun verhaal en moedig uw stamgenoten aan 

om met luid geklap en gejuich op de verhalen te reageren. Als enkele vertellers hun verhaal 

hebben verteld gaat u over op de naamgeving. 

Nodig de stamgenoten een voor een uit om bij u te komen en geef hen plechtig hun 'nieuwe 

naam'. Leg in een zin uit waarom die persoon die naam krijgt. Creëer een rituele handeling bij 

de naamgeving. (een handoplegging, armbeweging enz). Sluit de bijeenkomst af door de hoop 

uit te spreken dat iedereen blij is met de nieuwe naam, bedank de vertellers voor hun inzet, 

wens iedereen een goede nachtrust en mooie dromen toe en vraag aan hen zich goed voor te 

bereiden voor de winterjacht die morgen plaats gaat vinden. 

 

Leerkracht: Afronding 

Geef de kinderen de gelegenheid om te reageren en sluit de les af met de vraag of zij ook 

benieuwd zijn naar de volgende keer. 

 

Opdrachten 

 

Pijlenkoker 

Maak in de tijd tussen de lessen een pijlenkoker en haarband. Een pijlenkoker neem je over je 

schouder mee. 

Benodigdheden voor de koker en de versiering: Karton van 40 x 22 cm 

Lijm, Schaar, Een koord, Potlood, Viltstiften en/of verf met penselen. Versier de koker op je 

eigen manier: met verschillende randen, met beesten, met rechte figuren, met grillige figuren 

 

Haarband 

Indianen dragen allerlei soorten haartooien, omdat er verschillende stammen zijn. De haartooi 

is met veren, kralen, schelpen of andere dingen uit de natuur versierd. Benodigdheden: Een 

reep karton die om je hoofd past, nietmachine of lijm, potlood/draad, viltstiften, versieringen 

om aan de band te hangen of te plakken. 

 

 



Op Bizonjacht 

 

Korte inhoud 

Als jonge Wayoumi-indianen krijgen de kinderen jachtles. 

De kinderen doen oefeningen in geluidloos lopen, kijken en luisteren, sluipen, pijl en boog 

schieten. Ze bereiden zich voor op de winterjacht en spelen de jacht in een improvisatiespel. 

's Avonds bij het kampvuur maken ze kennis met twee nieuwgeboren stamgenoten. De 

kinderen spelen een begroetingsritueel voor de nieuwe Wayoumi-baby's en geven de baby's 

hun eerste voorlopige naam. 

 

Doel: De kinderen verdiepen zich in de levensbehoeften van de stam en kunnen 

overtuigd deelnemen aan de jacht. 

Middelen: leder kind heeft haar kampvuurlap en namenketting. De leerkracht heeft haar 

rolteken voor jachtleerkracht en stamoudste 

 

Voorbereiding 

De kinderen dragen de naamketting. Ze kunnen daardoor tijdens het spel makkelijker met hun 

Wayoumi-naam aangesproken worden. De kinderen kleden zich, zo ze willen, voor de les om. 

 

Lesverloop 

Informatie over de jacht Oefeningen voor de jacht. Op jacht 

's Avonds bij het kampvuur. 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Haal samen met de kinderen de vorige les op. 

Herinner de kinderen eraan dat de Stamoudste hen heeft gevraagd zich goed voor te bereiden 

op de jacht. 

Zeg dat u hen voordat jullie verder gaan iets wilt vertellen over het belang van de jacht voor 

de Wayoumi's. 

 

Verteller: Informatie over de jacht. 

De jacht neemt een belangrijke plaats in, in het leven van de stam. Het ailerbelangrijkste zijn 

de bizons. Ze zijn groot, er zit veel vlees aan en er zijn er veel van, zodat het de natuur niet 

schaadt. Alles van de bizon wordt gebruikt. Het vlees word gegeten, van de huiden worden 

tenten gemaakt en kleren. Van de botten worden bijlen gemaakt, speerpunten, lepels, naalden, 

enzovoort. De schedels worden gebruikt als kom, van de darmen worden waterzakken 

gemaakt en garen om te naaien. En van de botjes die weggegooid worden, maken de kinderen 

speelgoed, bijvoorbeeld bikkels en knikkers. Zo leren zij spelenderwijs om dingen te maken. 

Het is belangrijk dat de mannen in de stam heel goed leren jagen om in tijden van nood een 

bizon te kunnen schieten voor de stam. Bizons zijn groot, sterk en snel. Ze leven in kuddes. 

Als je er een wilt schieten, dan moet je snel, groot, geruisloos en sterk zijn. Elk geluid moet je 

kunnen thuisbrengen. Elk spoor kunnen herkennen en volgen. 

 

Spelen (in rol van jachtleerkracht): Jonge Wayoumi's krijgen jachtles 

De kinderen (ook de meisjes) spelen jonge indianen die les krijgen in jagen. De Indianen 

jacht-leerkracht geeft opdrachten en aanwijzingen. 

 

Kijken 



Een kind tuurt strak naar een bepaald punt in de klas dat ze zelf bepaalt. Ieder kijkt mee en 

een kind loopt in de kijkrichting of wijst het punt aan. 

Volgen 

Een kind loopt een 'route' door de klas. Ieder volgt haar met de ogen. Een kind loopt daarna 

hetzelfde patroon. (Kijken, waarnemen, herhalen). 

Tekens 

De kinderen bedenken samen non-verbale tekens. Hoe maak je iemand duidelijk: te komen, te 

volgen, weg te gaan, uit te kijken, om te lopen, weg te blijven enz. zonder woorden te 

gebruiken. 

Route lopen 

Een kind is de leider. Deze 'stuurt' een groepje kinderen door de klas maar gebruikt daarbij 

alleen gebaren. 

De kinderen herhalen de oefeningen enkele keren. 

Onhoorbaar voortbewegen in groepjes 

Zet een "parcours" uit in de klas of in het speellokaal. Het moet een route zijn waarin een 

flinke afstand overbrugd kan worden.De kinderen moeten nu op allerlei manieren dit parcours 

afleggen en daarbij zo min mogelijk geluid maken. De kinderen volgen elkaar bij deze 

oefening met een meter tussenruimte. Schoenen uit! Op sokken gaat het 't beste! Welke 

groepje is geruisloos? 

(Manier van bewegen. Bijvoorbeeld: sluipen op handen en voeten, sluipen op de buik, 

voortbewegen op de rug, op de voeten, zo snel mogelijk) 

Jagen 

De kinderen voeren in pantomime in navolging van de jachtleerkracht de volgende han-

delingen zo secuur mogelijk uit: een pijl uit de koker halen, een pijl aanleggen een doel 

kiezen, de boog aanspannen, richten, de pijl afschieten, met de ogen de pijl volgen totdat hij 

raakt. (Neem hiervoor de tijd). 

 

Verteller: Klaar voor de jacht. 

De kinderen hebben genoeg geoefend en zijn nu voldoende toegerust voor de jacht. Er is een 

kudde bizons gesignaleerd op twee mijl van het kamp. Wie is er bereid aan de jacht deel te 

nemen. 

(Als er kinderen zijn die niet willen gaan of suggereren dat er mensen in het kamp moeten 

blijven, organiseer dat dan. Geef hen de opdracht om straks vanaf een uitzichtspunt de jacht te 

observeren). 

 

Leerkracht: Vertelpantomime. 

Zeg de kinderen dat u een jachtverhaal vertelt en dat zij dit verhaal tegelijkertijd in 

pantomime gaan uitbeelden. Zorg dat er voldoende ruimte is om te spelen. 

De kinderen gaan in een groep bij elkaar staan. 

 

Speler (als stamoudste): Afscheid 

Je wenst hen veel succes bij de jacht. U bent zelf te oud om aan de jacht deel te nemen, maar 

u zult hen moed en wijsheid zenden. Vraag hen nu te gaan voor het donker thuis te zijn. 

 

Verteller: Op jacht. 

(De kinderen spelen nu het verhaal dat vanaf de kant verteld wordt en krijgen soms momenten 

van vrij spel. Pas het verhaal naar eigen inzichten en het spel dat ontstaat aan.) 

Je gaat nog even rusten voordat de jacht begint. Je ligt op je slaapmat of in je hangmat te 

dommelen. Je denkt aan de bizons die je straks zult schieten. Je hoort het signaal (een geluid 

klinkt), wordt langzaam wakker, staat op en maakt je spullen in orde. Je trekt je kleren recht, 



hangt de pijlenkoker om en gespt je riem vast. Trekt je moccasins aan, staat op en begroet je 

kameraden. Je controleert de stand van de zon. Dan lopen jullie achterelkaar aan de lange weg 

naar de steppe.  Je loopt door het hete zand, waad door een brede rivier, dan in de verte de 

bizons. Verdeel je over de ruimte, je zorgt dat niemand je hoort, je waarschuwt elkaar en wijst 

naar de bizons. Zonder woorden..met gebaren.. neem JIJ die ….  ik die …. je sluipt naar 

voren om de bizon zo dicht mogelijk te benaderen. Je pakt de boog…. een pijl... legt aan... 

.spant de boog en richt(maak het verhaal met je stem steeds spannender). 

Je schiet….. volgt de pijl met je ogen en kijkt waar de pijl terecht  komt…. Je loopt snel 

naar de buit toe… voorzichtig… controleert of de bizon echt dood is...... 

Jullie maken de bizons met touwen vast en slepen ze de lange weg mee naar huis. In het kamp 

maak je het touw los, je wast je handen en gezicht aan de waterput en gaat bij elkaar zitten in 

een grote kring. 

 

Speler (als stamoudste): Een plechtige mededeling. 

De stamoudste loopt plechtig naar de jagers en spreekt hen toe. " "Ik bedank jullie voor de 

inzet tijdens de jacht. De goden zijn ons gunstig gezind, er is voldoende buit om de komende 

winter te overleven. Er zullen huiden zijn om de tenten te repareren, om kleding te maken en 

er zal vlees genoeg zijn. Dat is belangrijk temeer daar er de komende winter weer nieuwe 

monden te voeden zijn". Plechtig deelt u mee dat er tijdens de jacht twee nieuwe stamleden 

geboren zijn. Een jongen en een meisje. U maakt als stamoudste van deze bijeenkomst 

gebruik om de nieuwe stamgenoten te laten zien, te laten begroeten en ze hun voorlopige 

naam te geven. 

 

Leerkracht: Wie wil ouder spelen? 

Vraag wie van de kinderen de rol van vader en moeder wil spelen. Kies twee vaders en twee 

moeders en geef elk ouderpaar een bundeltje (bijv. een bundeltje doeken of twee poppen in 

een doek gewikkeld). Stuur de ouderparen de gang op. 

Zeg tegen de rest dat de baby's straks een voorlopige naam krijgen, die door hen voorgesteld 

kan worden. Zeg dat zij de nieuwgeborenen vanavond zullen mogen begroeten en daarbij een 

wens mogen uitspreken. Dat is de gewoonte in de stam. De wens moet uit het hart komen, alle 

wensen samen zullen de kinderen helpen om voorspoedig op te groeien. De wens die je doet 

kan heel goed met je eigen indianennaam te maken hebben want juist daarmee zal je jonge 

Wayoumi's kunnen helpen. De Droomvrouw wenst de kinderen hele mooie dromen toe zodat 

ze altijd iets hebben om blij mee te zijn. (De kinderen denken na over hun wens). 

 

Speler (als stamoudste): De rituele naamgeving bij het kampvuur. 

De stamoudste laat de ouderparen met de baby's binnenkomen en in de kring plaatsnemen. " 

Willen de ouderparen en de aanwezige stamgenoten nadenken over een toepasselijke naam 

voor de baby's. Denk aan de bijzonderheden van deze dag. Is het uw eerste kind? Scheen de 

zon toen het kind geboren werd. Hoe laat is het geboren? Ging de geboorte voorspoedig? Bent 

u blij als de vader? Heeft de baby al haar? 

Is de baby mollig?" (Stel verschillende soorten vragen zodat er verschillende invalshoeken 

voor de naam keuze ontstaan). 

" Wie van de stamleden weet een toepasselijke naam. We zullen de mogelijkheden 

verzamelen zodat de ouders tenslotte uit de genoemde namen er een kunnen kiezen." (als de 

ouders het niet eens worden heeft de moeder, naar Indiaans gebruik, het laatste woord). Op 

een plechtige manier geeft de stamoudste de kinderen hun naam.( bijvoorbeeld door uw hand 

boven het hoofdje van de baby te houden en de woorden uit te spreken: Hierbij heet ik je 

welkom in onze stam en geef ik je de naam) 

De stamleden mogen nu de kinderen begroeten en een wens uitspreken. 



(De baby's gaan van arm tot arm de kring rond. Of de ouders kunnen op een centrale plek 

zitten en de stamleden leggen een voor een hun hand boven de kinderen terwijl ze hun wens 

uitspreken). Na dit ritueel wenst u ieder een goede nachtrust. 

 

Leerkracht: Afronding. 

Rond de les af met de woorden dat u benieuwd bent hoe de kinderen zullen opgroeien en hoe 

zij hun 'echte' naam zullen gaan verdienen. Zeg dat dat in de laatste les zal blijken. 

 

De naamgeving 

 

Korte inhoud 

De jonge Wayoumi's zijn inmiddels twaalf jaar oud. 

Ze gaan in deze les op jacht om hun naam te verdienen. De jacht wordt gespeeld in een 

begeleide improvisatie. In het slotspel van deze les en van dit project spelen de kinderen de 

Wayoumi- indianenstamleden, en geven zij de jongen en het meisje hun eerste echte naam. 

Hierbij worden zij geconfronteerd met het dilemma van het belang van de groep tegenover de 

morele keuze van het individu. 

 

Doel:  De kinderen maken keuzes in normen en waarden en brengen  deze 

overtuigend aan elkaar over, zodat ze tot een compromis kunnen komen. 

Middelen: leder kind heeft haar kampvuurlap en namenketting. De leerkracht heeft een 

rolteken voor stamoudste en oude indiaan. 

 

Voorbereiding: De kinderen verkleden zich zo ze willen voor de les. 

 

Lesverloop 

De jeugd van de twee nieuwe kinderen Hoe kunnen zij hun naam verdienen Op pad 

De tweestrijd 

Wat zeggen ze 

De oude indiaan 

Het beraad 

De naamgeving 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Haal samen met de kinderen de les van de vorige keer op. Zeg dat het inmiddels 12 jaar later 

is en de kinderen voorspoedig zijn opgegroeid. 

 

Verteller: De jeugd van deze twee kinderen. 

De kinderen groeiden voorspoedig op. Ze aten goed, ze lachten, ze speelden. 

Ze dachten ook na. Toen ze wat ouder waren, kon je ze vaak op een zandheuvel of onder een 

boom zien zitten samen met elkaar. Dan keken ze in de verte naar de blauwe lucht, de zon, de 

dieren, de mensen. Dan dachten ze na over het leven. Als ze een tijdje hadden zitten mijmeren 

en denken, sprongen ze weer op om met hun vriendjes te gaan spelen en kattenkwaad uit te 

halen. Ze kropen onder de tent van een oude mopperige Indiaan en lachten zich een bult als de 

Indiaan hen ontdekte. Ze gooiden elkaar onder met het meel wat klaargezet was om brood 

mee te bakken en ze spetterden elkaar nat in de rivier. Ze keken veel naar de oudere indianen 

en deden hen in alles na.Ze oefenden in pijl en boog schieten, sluipen, kruipen en je kon niet 

zeggen wie het behendigst was. Ze sloten een verbond en spraken af samen hun naam te gaan 

verdienen. 



Op een dag gingen ze naar de stamoudste en vroegen: "Hoe kunnen we onze naam verdienen? 

". "Je kunt je naam verdienen door veel dingen," kregen ze als antwoord. "Kunnen we onze 

naam verdienen door op jacht te gaan?" "Jongens kunnen dat meisjes niet" was het antwoord." 

Meisjes kunnen hun naam verdienen door dromen uit te leggen of een nieuw kruid te vinden 

of.. tja door zo veel " Leerkracht: Afronding. 

Rond de les af met de woorden dat u benieuwd bent hoe de kinderen zullen opgroeien en hoe 

zij hun 'echte' naam zullen gaan verdienen. Zeg dat dat in de laatste les zal blijken. 

 

De naamgeving 

 

Korte inhoud 

De jonge Wayoumi's zijn inmiddels twaalf jaar oud. 

Ze gaan in deze les op jacht om hun naam te verdienen. De jacht wordt gespeeld in een 

begeleide improvisatie. In het slotspel van deze les en van dit project spelen de kinderen de 

Wayoumi- indianenstamleden, en geven zij de jongen en het meisje hun eerste echte naam. 

Hierbij worden zij geconfronteerd met het dilemma van het belang van de groep tegenover de 

morele keuze van het individu. 

 

Doel:  De kinderen maken keuzes in normen en waarden en brengen  deze 

overtuigend aan elkaar over, zodat ze tot een compromis kunnen komen. 

Middelen: leder kind heeft haar kampvuurlap en namenketting. De leerkracht heeft een 

rolteken voor stamoudste en oude indiaan. 

 

Voorbereiding: De kinderen verkleden zich zo ze willen voor de les. 

 

Lesverloop 

De jeugd van de twee nieuwe kinderen Hoe kunnen zij hun naam verdienen Op pad 

De tweestrijd 

Wat zeggen ze 

De oude indiaan 

Het beraad 

De naamgeving 

 

Leerkracht: Inleiding. 

Haal samen met de kinderen de les van de vorige keer op. Zeg dat het inmiddels 12 jaar later 

is en de kinderen voorspoedig zijn opgegroeid. 

 

Verteller: De jeugd van deze twee kinderen. 

De kinderen groeiden voorspoedig op. Ze aten goed, ze lachten, ze speelden. 

Ze dachten ook na. Toen ze wat ouder waren, kon je ze vaak op een zandheuvel of onder een 

boom zien zitten samen met elkaar. Dan keken ze in de verte naar de blauwe lucht, de zon, de 

dieren, de mensen. Dan dachten ze na over het leven. Als ze een tijdje hadden zitten mijmeren 

en denken, sprongen ze weer op om met hun vriendjes te gaan spelen en kattenkwaad uit te 

halen. Ze kropen onder de tent van een oude mopperige Indiaan en lachten zich een bult als de 

Indiaan hen ontdekte. Ze gooiden elkaar onder met het meel wat klaargezet was om brood 

mee te bakken en ze spetterden elkaar nat in de rivier. Ze keken veel naar de oudere indianen 

en deden hen in alles na.Ze oefenden in pijl en boog schieten, sluipen, kruipen en je kon niet 

zeggen wie het behendigst was. Ze sloten een verbond en spraken af samen hun naam te gaan 

verdienen. 



Op een dag gingen ze naar de stamoudste en vroegen: "Hoe kunnen we onze naam verdienen? 

". "Je kunt je naam verdienen door veel dingen," kregen ze als antwoord. "Kunnen we onze 

naam verdienen door op jacht te gaan?" "Jongens kunnen dat meisjes niet" was het antwoord." 

Meisjes kunnen hun naam verdienen door dromen uit te leggen of een nieuw kruid te vinden 

of.. tja door zo veel ". 

 

Leerkracht: De reactie van de kinderen. 

Laat de kinderen in tweetallen voor zichzelf de reactie hierop spelen. Inventariseer deze en 

verbind deze bevindingen met het vervolg van het verhaal. 

 

Verteller: Vandaag gaan we. 

Het is een paar maanden later. Het meisje heeft besloten om samen met de jongen toch te 

gaan jagen en zo haar naam te verdienen. Ze hebben stiekem nog beter geoefend en de jongen 

heeft vandaag aan de stam verteld dat hij nu op jacht gaat om zijn naam te verdienen. 

Het meisje zegt hem een eindje weg te willen brengen. 

 

Speler (als stamoudste): Afscheid. 

Stap op de jongen af en wens hem veel succes. Vraag ook aan de andere stamgenoten om hem 

veel kracht en wijsheid mee te geven. De jongen neemt afscheid. 

 

Verteller. De tweestrijd. 

(de klas zit nu in een grote hoefijzervorm om het speelvlak heen. De twee kinderen spelen in 

pantomime mee met uw verhaal. Maak het verhaal met uw stem spannend en vertel langzaam 

en duidelijk zodat de kinderen de tijd hebben om het goed uit te spelen. Gebruik in het verhaal 

de indianen namen van de kinderen). 

 

De kinderen gaan op pad. In het begin kijken ze af en toe achterom of niemand hen volgt. Ze 

lopen uren en uren. Plotseling horen ze iets. Ze staan stil. Luisteren. 

De oren gespitst. Nee, niets. Ze lopen weer. Daar ligt een grote boomstam. Ze helpen elkaar 

over de boomstam heen. Plotseling, een spoor. Twee sporen. Een heleboel sporen. Ze kijken 

elkaar aan. Bizons! Ze pakken hun boog. Sluipen verder. Nu horen ze ook geluiden. Ze staan 

stil en luisteren gespannen. Weer lopen ze en volgen het spoor van de bizons. Ze kruipen 

achter een grote struik om niet gezien te worden. Ze maken geen enkel geluid. Daarna liggen 

ze doodstil in het zand te luisteren. Plotseling draait (naam van het meisje) zich om, ze hoort 

gesnuif en gehijg in de verte. 

Een bizon! De jongen reageert niet meteen. "schiet dan toch" denkt het meisje. Schiet dan !! 

Ze kijkt om. Dan zonder na te denken pakt ze haar boog, spant ... sluipt dichterbij... en schiet. 

Ze rent weg in de richting van de pijl. Dan stopt ze, ze heeft het al gezien. Ze draait zich weer 

om "Dood" fluistert ze. Met een pijlschot heeft ze de bizon getroffen en gedood. Snel en 

zonder overbodige pijn voor de bizon. Haar vriend weet even niets te doen, hij denkt aan de 

stamgewoontes. 

"Nu jij nog! zegt ze. Ze loopt naar een heuveltje en gaat zitten. 

Hij knikt. Hij draait zich om en sluipt verder. Plotseling weer gesnuif en gehijg. Hij tuurt in de 

verte. Een grote, dikke bizon. Zo groot heeft hij er nog nooit een gezien. Hij legt aan, richt 

zijn pijl e dan….hij ziet iets bewegen. Hij twijfelt.... De bizon is groot en sterk, hij heeft hem 

recht   voor zijn pijl... maar naast die grote bizon beweegt iets.  Een jonkie. De bizon heeft een 

jong... Een donzig, lichtbruin bizonjong... die later net zo sterk en groot zou worden als zijn 

moeder. Hij aarzelt. Hij wil wel een bizon doden... graag... Hij wil zijn naam verdienen met 

de grootste bizon die hij ooit heeft gezien. Maar die kleine bizon zal ook sterven... 

 



Leerkracht: Een kijkje in het hoofd van de jongen. 

Vraag de twee spelers te bevriezen en in hun spel te blijven. Vraag de kijkende kinderen naar 

de gedachten van de jongen. Wie weet wat er in het hoofd van de jongen omgaat? Enkele 

kinderen komen een voor een achter de jongen staan en spreken hardop een gedachte uit. 

Daarna gaan ze weer zitten. 

 

Verteller: Het besluit van de jongen. 

(Vraag de jongen in het spel nog een keer zijn boog te spannen en aan te leggen.) Nog 

eenmaal laat hij alle gedachten door zijn hoofd gaan, dan laat hij zijn arm weer zakken en 

schiet nietl De jongen en het meisje lopen terug naar het dorp. Onderweg staat het meisje stil. 

Ze denkt aan de jongen. En aan de stam. 

"Zullen we het omdraaien?", Vraagt ze. "We zeggen dat jij de bizon hebt geschoten". 

 

Leerkracht: Wat besluiten de jongen en het meisje. 

Verdeel de kinderen in tweetallen. Een kind speelt de jongen, de ander het meisje. Laat elk 

tweetal voor zich deze situatie uitspelen. 

 

Speler (in de rol van oude indiaan): Alles is gezien. 

Onderbreek het spel van de kinderen, en zet een tweetal centraal. Richt het woord tot hen. Zeg 

dat je de dag in eenzaamheid in de natuur doorbracht. Dat je vanaf een heuveltop 

de kinderen gezien hebt. Richt je tot het meisje met de woorden:"het hoort niet, maar het was 

een prachtig, moedig schot een Wayoumy-indiaan waardig". Kijk ze vervolgens alletwee aan, 

zeg dat je hen vanavond weer zult zien, draai je om en wandel weg. 

 

Verteller: terug in het dorp. 

De jongen en het meisje kijken de oude indiaan na. En nu weten ze het zeker. Ze moeten de 

stam eerlijk onder ogen komen. Met gebogen hoofd lopen ze verder, de tocht valt hen zwaar, 

en in het dorp aangekomen durven ze bijna niemand aan te kijken. De oudere indianen hebben 

de dode bizon opgehaald en in het midden van het dorp gelegd. 

 

Speler (als stamoudste): De bijzondere bijeenkomst. 

" Vanavond is het een belangrijke avond. De naamgeving van en zal plaats vin 

den. Het is een bijzondere bijeenkomst gezien hetgeen er vandaag gebeurd is. Ik heb van de 

daden gehoord. We kennen allen het belang van trouw aan de stam. We weten dat vrouwen 

zich niet bloot mogen stellen aan de gevaren van de jacht, zij zijn er voor het nieuwe jonge 

leven. Wel is waar was een dapper, moedig schot maar... Is hier sprake van ontrouw aan de 

stam of meegaan met de tijd of..? En dan de jongen. We kennen het belang van de bizonjacht, 

het belang van moed en doorzettingsvermogen. Het belang van het overwinnen van angst en 

lafheid. Is hier inderdaad sprake van lafheid of angst of..? Zijn de kinderen ontrouw aan de 

stam? Ik zal er mijn gedachten over laten gaan en vraag de aanwezigen dat ook te doen". 

 

Leerkracht: Overleg tussen de stamgenoten 

Roep de aanwezigen rond het kampvuur. Vraag of ieder straks argumenten kan noemen voor 

de namen die ze willen geven. Geef de jacht-kinderen een centrale plaats. Kies 4 kinderen die 

de rol van ouders zullen spelen. 

 

Speler (als stamoudste): Het beraad. 

" Ik open de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Onze stamzoon heeft vandaag niet 

geschoten terwijl hij een grote bizon voor zijn pijl had. Onze stamdochter heeft de wet van de 

stam overtreden. Vertel nu eens met eigen woorden ten overstaan van de hele stam de 



gebeurtenis van vandaag.(De kinderen geven hun verklaring). Dan vraag ik nu u stamleden 

zich in tweetallen over deze gebeurtenissen te beraden. 

Leerkracht: De Straat van Gedachten 

Zet de kinderen in twee rijen tegenover elkaar. Zeg tegen de twee kinderen 

(eerst het meisje, daarna de jongen) door deze 'straat' te lopen en te luisteren naar de 

gedachten van de stamleden. 

De stamleden spreken hun gedachten een voor een uit terwijl het kind door de 'straat' loopt. 

 

Vraag iedereen hierna te gaan zitten 

 

Speler (als stamoudste): De raad van de wijzen. 

De stamoudste vat de verschillende gedachten nog eens samen. Ze benadrukt (afhankelijk van 

de wat er uit komt) het belang van trouw aan de stamwettten of het meegaan met de tijd, het 

belang van de jacht voor de stam of het belang van het behoud van jonge dieren. 

(speel afhankelijk van de teneur, voor vredestichter of voor kwade genius). "We zuilen dit 

probleem aan onze wijzen voorleggen en hen vragen een passende naam voor beide te 

vinden". 

 

(vraag acht kinderen en stel twee groepen van vier samen (voor iedere naam een), die gaan 

beraadslagen over de naam. De groepjes zonderen zich af. Gebruik de tussenliggende tijd om 

als stamoudste een verhaal te vertellen, naar passende muziek te luisteren of om zomaar wat 

te praten.) 

 

Speler (als stamoudste): De naam vaststelling. 

" De wijzen zijn terug, ik hoop dat wijsheid hen ten deel is gevallen en vraag u de naam te 

noemen die u in gedachten hebt. Ik vraag u ook om ten overstaan van de stam te vertellen 

waarom u deze naam gekozen hebt voor het meisje." Vervolgens vraagt u of iemand het hier 

niet mee eens kan zijn. U bediscussieert de kwesties en vraag ten slotte aan de ouders wat zij 

van de naam vinden. De moeder krijgt weer het laatste woord. 

Dezelfde weg wordt bewandeld voor de jongensnaam. 

 

Speler (als stamoudste): De naamgeving. 

De kinderen komen een voor een bij u. U geeft hen op een plechtige wijze hun nieuwe naam. 

U vraagt hen of ze blij zijn met de naam en wenst hen veel succes in hun leven. U sluit de 

bijeenkomst afSpeler (als stamoudste): De raad van de wijzen. 

De stamoudste vat de verschillende gedachten nog eens samen. Ze benadrukt (afhankelijk van 

de wat er uit komt) het belang van trouw aan de stamwettten of het meegaan met de tijd, het 

belang van de jacht voor de stam of het belang van het behoud van jonge dieren. 

(speel afhankelijk van de teneur, voor vredestichter of voor kwade genius). "We zuilen dit 

probleem aan onze wijzen voorleggen en hen vragen een passende naam voor beide te 

vinden". 

 

(vraag acht kinderen en stel twee groepen van vier samen (voor iedere naam een), die gaan 

beraadslagen over de naam. De groepjes zonderen zich af. Gebruik de tussenliggende tijd om 

als stamoudste een verhaal te vertellen, naar passende muziek te luisteren of om zomaar wat 

te praten.) 

 

Speler (als stamoudste): De naam vaststelling. 

" De wijzen zijn terug, ik hoop dat wijsheid hen ten deel is gevallen en vraag u de naam te 

noemen die u in gedachten hebt. Ik vraag u ook om ten overstaan van de stam te vertellen 



waarom u deze naam gekozen hebt voor het meisje." Vervolgens vraagt u of iemand het hier 

niet mee eens kan zijn. U bediscussieert de kwesties en vraag ten slotte aan de ouders wat zij 

van de naam vinden. De moeder krijgt weer het laatste woord. 

Dezelfde weg wordt bewandeld voor de jongensnaam. 

 

Speler (als stamoudste): De naamgeving. 

De kinderen komen een voor een bij u. U geeft hen op een plechtige wijze hun nieuwe naam. 

U vraagt hen of ze blij zijn met de naam en wenst hen veel succes in hun leven. U sluit de 

bijeenkomst af. 

 

Leerkracht: Afronding. 

Herorden de zaken weer voor het normale dagpatroon. De kinderen kunnen even het spel 

laten bezinken. Ga dan bij elkaar in de kring zitten. Reflecteer met de kinderen op de 

voorgaande lessen en vraag hen in een zin te vertellen wat zij van het project vonden. 

 

(NB: In het oorspronkelijke verhaal in: Grootvaders Reisdoel van Craig Strete krijgt de 

jongen de naam Bizonvriend). 

 

Voorbereidende les. 

Zij kan gegeven worden, noodzakelijk is het niet. 

 

Doel: De kinderen na laten denken over de  betekenis van namen en persoonlijke 

betrokkenheid creëren. 

Middelen: Tekenpapier, viltstiften, kleurpotloden. De namen voor de tekenopdracht  

 

Voorbereiding 

Vertel de kinderen dat de les gaat over namen en naamgeving. 

 

Lesverloop  

Namenrondje  

Achternamen  

Bijnamen  

Zelfportret 

 

Leerkracht: Inleiding. 

U houdt een namenrondje waarbij de kinderen hun volledige naam noemen (voornamen en 

achternaam). U noemt zelf ook uw volledige naam en vertelt de gegevens die u over uw 

voornaam weet. Naar wie u vernoemd bent, waarom uw ouders u die naam gegeven hebben 

en wat uw naam betekent. (De meeste namen hebben een bepaalde betekenis - zie bijlage 2). 

Laat de kinderen datgene wat ze van hun naam weten vertellen. 

 

Leerkracht: Achternamen. 

Ga door op achternamen. Vertel dat achternamen vaak iets zeggen over de afkomst van 

mensen. Heet iemand De Boer, dan is de kans groot dat haar/zijn voorouders 

boer is geweest. Idem met Timmerman, Houtzager, Koopman enz. Ga ook in op de herkomst 

van Frans, Engels en Pools klinkende namen. Verder kunt u ingaan op de Janssens 

(Janszoon), Pietersen (Pieterszoon) enz. Vertel afhankelijk van het niveau van de klas over het 

ontstaan van achternamen in de Nederland in de Napoleontische tijd. Ga ook in op de 



achternamen van allochtone kinderen, vraag hen eventueel aan hun ouders iets over de 

betekenis van hun naam te vragen. 

Bijnamen 

Dieren 

Vraag de kinderen nu wie er een huisdier heeft, welke naam het dier gekregen heeft en 

waarom. Ga bij deze namen in op de oorsprong van de naam. Is een uiterlijk kenmerk 

bepalend (Snuitje, Vlek, Blacky)? Of een karaktereigenschap (Boef, Snuffel) De klank van de 

naam of een andere reden? Bediscussieer met de kinderen waarom ze voor een bepaalde naam 

kiezen. 

 

Bekende mensen 

Bekende, maar ook minder bekende mensen krijgen vaak een bijnaam. 

Je kunt hierin gaan op de geschiedenis (Philips de Schone, Lodewijk de Stoute) maar ook op 

sport (De Kromme, De Rooie Reus enz.). 

Leg uit dat bijnamen gegeven worden vanwege een bepaalde eigenschap van mensen. Soms 

vanwege minder goede eigenschappen, soms vanwege goede eigenschappen. 

 

Een eigen bijnaam verzinnen 

Vertel de kinderen dat ze een bijnaam voor zichzelf mogen gaan verzinnen. Het moet echter 

een bijnaam zijn die op een goede eigenschap slaat. 

Opschepronde: 

Geef de kinderen de opdracht te bedenken waar ze erg 

goed in zijn of goed in willen worden. 

Nu gaat het erom wie het beste op kan scheppen over zichzelf. 

Ga nu de kring rond. 

De kinderen mogen 1 minuut opscheppen. Ze moeten de minuut vol praten en wie het beste 

opschept heeft gewonnen. (Als de klas erg groot is kunt u de minuut halveren.) 

 

Verdeel de klas hierna in tweetallen. De tweetallen bedenken samen de bijnamen die het beste 

bij hen past. Geef als aandachtspunt dat in de naam duidelijk moet blijken wat de kwaliteit is 

van de persoon. 

 

Zelfportret  

Er zijn verschillende beroepen. 

Een is het beroep waarvan je altijd al hebt gedroomd. 

Teken jezelf als ................................  

Midden tussen de spullen die bij het beroep horen. 

Beschrijf eventuele aanvullingen, opmerkingen 

 

Wat zouden deze namen kunnen betekenen: 

Is Roza is een bloemen naam? 

Francis betekent: door God gegeven. 

Truusje, Tilly, Geert je en Gerda komen van Gertruida,  

wat betekent: de strijdster. Geert betekent: strijder. 

 

Een lijst van namen en hun betekenis: 

Gül = roos 

Tamla = regendruppel 

Mehmet = afgeleid van de profeet Mohammed Kemal = wijsheid 

Mutlu = gelukkig (is jongens- en meisjesnaam) 



 

In Spanje heeft elke dag een heilige. Kinderen krijgen de naam van die heilige als eerste of als 

tweede naam. 

Esperanza = hoop 

Carmen = naar de Carmelberg (waar Maria verschenen is) 

Concha = schelp 

 

In Marokko hebben de namen ook een betekenis: Adil = weet wat goed is 

Farid = hij die alleen is 

Charif = heilige 

Ouarda = roos 

Zohra = bloem 

 

Als u echt zekerheid wilt over de betekenis van namen kunt een naslagwerk inzien. 

 

Indianen namen 

 

Rode Wolk Gouden Hand 

Witte Veder Vuurvriendin 

Hij die de Wind verstaat Wijze Vrouw 

Nachtkijker Denkhoofd 

Droomvrouw Snelvoet 

Vurig Paard Mensenkenner 

Zij die Geneest Wolvenvriend 

Zilverstem Steile Berg 

Zilverslang Woedende donder 

Sterke Buffel Snelle bliksem 
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